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  مقدمه
 كـه  چنـد  هر ،است فمينيستي دين ةفلسف و الهيات مشترك مضمون توحيدي اديان خداوند

 ةفلسـف  در و دارند يدتأك بيشتر نقل به توجه و مقدس متون ررسيببر  فمينيستي، الهيات در
 را يتـر  پررنگ نقش خداوند به فلسفي رويكردهاي و فلسفي يشناس معرفت فمينيستي دين
 در كـه  اسـت  انتقادي و فلسفي رويكرد ،شد غافل توان ينم آن از كه امري البته. كند يم ايفا

  :نويسد يم زمينه اين در 1واتسون كي شود. مي مشاهده  وضوح به نيز فمينيستي الهيات
 و تفسـيري  بازنويسـي  و بـازخوانش  و انتقـادي  تحليـل  مسـتلزم  فمينيستي، الهيات
 هـاي  يژگـي و از بنـابراين  ،اسـت  پايبند تغيير براي خويش تعهد به كه است سازنده
 شانتجربيات و مناظر ابدان، زنان، كه است برخوردار خالق و سازنده بافتي، انتقادي،

 آنهـا  از و دهنـد  مـي  قـرار  توجه مورد مسيحي، الهيدانان كار برنامة با ارتباط در را،
 به ايـن  لكن كنند. مي حمايت كليسا شهروندان و الهياتي گفتمان يها عنوان سوژه به

 هـاي  يشهاند برخي تنها كه ندارد قصد فمينيستي الهيات كه يد داشتتأك بايد مسئله
الهياتي  يها حوزه درون الهيدانانش يا كند تغيير بدون هايساختار وارد را فمينيستي

 باشـد،  مردسـاالري  ظهوريافتة بيشتر آواي يكي كه نيست در صدد و پذيرفته شوند
 در فمينيسـتي  الهيـدانان  .كنـد  نمي حمايت مردان از زنان كامل جدايي از همچنانكه

 الهيـاتي  بـه  يـاتي اله هـاي  اسـتعاره  و زبـان  هـا،  روش الهيـاتي،  يممفـاه  ييـر تغ صدد
 آگـاهي  از عبارتست كه هستند آزادي، براي كشمكش وسيلةعنوان  به تر گرايانه تمام
 زنـان  بـراي  مسـيحي  سـنت  درون متـون  و از نمادها بسياريكه  يابهام و ترديد به
 نمادهاي كنار گذاشتن با البته ابهام، و ترديد اين به پاسخ براي توانايي و آفرينند مي

 يهـا  قرائـت  و دهـد  مـي  تشـخيص  را ساز قدرت يب يها قرائت لكهب نيست، كليدي
 قـرار و مقصـود   كند مي ايجاد كند، مي حمايت زنان كامل انسانيت از كه را جديدي

  . )K.Watson,2003: 3(دهد  مي
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 در كـه  اسـت  انتقادي نگرش فمينيستي، دين ةفلسف و الهيات اتصال ةرشت ترتيب ينا  به
 كنـد  يمـ  آغاز نكته اين با فمينيستي دين ةفلسف لكن ،است نهفته هاآن  يخداشناس بنياد و كنه
  .اند يافته گسترش مردانگي بيان راستاي در دو هر فلسفي خداي و اديان خداي كه

 كـه  يطـور  بـه  گزينند، يبرم متفكران اين از هر يك كه متفاوتي يباًتقر رويكردهاي وجود با
 جانتزن و ايريگاري ،دارد خداوند به نوالحادي -  فلسفي و اگزيستانسياليستي نگرشي ديلي مري

 بـا  رابطـه  در روانكاوي و پساساختارگرايانه بافت در فرهنگ و سوبژكتيويته و قدرت دغدغة با
 بـا  و ديـدگاه  يشناسـ  معرفـت  و پساسـاختارگرايي  ميان مرز در اندرسون و انديشند يم خداوند
 از كند، اما يم پردازي يهنظر خداوند و دين سفةفل با رابطه در كانتي بخش نظام هاي يدها به توسل
 سـوبژكتيويته  بـه  توجـه  و روانكاوانـه  هـاي  يلتحل به گرايش در خصوصاً بسياري هاي اشتراك

 از حاصل مراتب و سلسله جهان و خدا دوئاليسم زدن بر هم براي بسياري تالش و برخوردارند
 نـوعي  بـه  بررسـي،  مـورد  متفكران زا تن سه در كه گيرد يم صورت متفكران اين جانب از آن

 و بشري عقل ساختار عنوان به خداوند اندرسون، در و شود يم منتهي محور سوژه حلولي الهيات
 مـورد  مضـامين  به توجه براي را زمينه مجدداً كه شود يم رفتهپذي عدالت براي عقالني حسرت
 از تـن  چند انتقادات به الهمق اين در. كند مي فراهم و ميل ديگري حلول، بدنمندي، چون غفلتي

 حاصـل  هاي تعارض و آنها جايگزين توحيدي، خداشناسي الهيات خداي به فمينيست متفكران
  .شد خواهد توجه ايشان تفكر از

  فمينيسم ةانديش براي خداوند اهميت
 و الهيـات  و دارد طـوالني  بسـيار  يا سابقه فمينيستي الهيات در ديني گفتمان سياسي تفسير
 منظر از خداوند كه است اهميت داراي فمينيسم ةانديش براي رو ينا از الهي جعيتمر اساساً
 مسـلط  گفتماني نظم طور همين و زنانه ةكتيويتژسوب و هويت بازتعريف جهت تفكر در اين
 در ديلـي  مري مثال عنوان به .كند يم ايفا را توجهي شايان نقش آن با مالزم اجتماعي نظم و

 و اجتمـاعي  سـاختارهاي  ميـان  مطابقت نسبت تحليل و نقد به» پدر خداي از فراتر« كتاب
 يـري گ شـكل  و جامعـه  در زنـان  موقعيـت  بر بازنمودها اين منفي اثرات و خداوند بازنمود
  ).Mulder,2006: 7 - 11( است پرداخته آنها هويت
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 ينمـادين  قـدرت  از سياسـي  واقعيـت  نيـز  و فـردي  روان در ديـن  فمينيسم، ةانديش در
 از فمينيسـت،  متفكـر  يـك  عنوان به 1كريست كارول مطلب اين توضيح در .است اربرخورد
  :نويسد يم و جويد يم مدد دين فرهنگي نظام مورد در 2گيرتز كليفورد تحليل

 و قدرتمند فراگير، 4هاي يزهانگ و 3روحيات است قادر كه نمادهاست از نظامي دين 
ـ  روحيات رابطه، يندر ا. آورد وجود به بادوام  و دارد اشـاره  روانـي  هـاي  گـرايش  هب

 را 5ها اسطوره كه است روحيات يلةوس به شده خلق يو اجتماع سياسي مسير انگيزه،
 تـوجهي  شايان يرتأث از نماد قدرتمندترين عنوان به خداوند و كند ميمبدل  6منش به

  .(Ibid: 158).تاس برخوردار
  :ويسدن يم خداوند به توجه ضرورت مورد در يگارياير لوس يا

 و احسـاس  از گرفتن بهره. كند حفظ و دهد نجات را ما تواند يم تنهايي به خداوند
 .است ضروري ما براي سوژگي،و احساس  عيني مثبت، شكوهمند، وجودي تجربة
 حسـاب  كـه  اوسـت  ماست، دهندة ياري و راهنما شدن مسير در خدا كهطور  همان

 طـرح  كه است همان و دارد زن انعنو به نامحدودمان را يها امكان و ما محدوديت
  ). Irigaray,1993: 67(افكند  يم پي را ما
 سخن اين البته كه است زنانه خدايي داشتن زن، شدن سوژه الزمةكه  است معتقد ايريگاري

 و سـازي  عقالنـي  تـاريخي  فرايند وي، نظر از .كرد ارزيابي وي جنسي تفاوت فلسفة در را بايد
 حاشـيه  بـه  را آن و انـد  كـرده  عبـور  دين از بشري جوامع كه كند ينم داللت بر اين سكوالريته

 و در اسـت  هستي و وجود ضرورت از ناشي فرهنگي پديدار يك عنوان به دين بلكه ؛اند افكنده
 پيـدا  ظهـور  اجتمـاعي  -  تـاريخي  وضـع  در باور شكل به كه است وجود شرايط بيان حقيقت،

 بـه  نيـز  خداونـد  همچنين شود. يم مربوط اجتماعي اييوندهپ و ارتباطات به يماًمستق و كند يم
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2. Geertz Clifford 
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4. motivations 
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6. ethos 
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 نظـام  در تصويرشـده  الهـي  امـر  لكـن  ؛اسـت  مربوط و جسم فرهنگ طبيعت، دائمي پيوستگي
 از قيمـت  بـه  را مردانـه  سـوژة  و كنـد  يم انكار را فرهنگ و طبيعت ميان پيوستگي مردساالري،

 بـا  يماًمسـتق  كـه  اسـت  الهـي  مـر ا همين كه چرا كند، حمايت مي زنانه بالقوة سوژة دادن دست
امـر  الزم اسـت بـه    زنانه، سوبژكتيويتة وجود ضرورت جهت به و است ارتباط در سوبژكتيويته

 بـه  ايريگاري حرف ييدتأ در نيز جانتزن گريس طور ين). هم(Martin,2000شود  توجه يزن ياله
 ؛آنهاست از يكي دين كه شود يم تقسيم ييها گفتمان به 1امر نمادين كه كند يم اشاره مسئله اين
 سـوبژكتيويته  بـا  و شـود  محسوب مـي  غرب امر نمادين اساسي ديني، ركن گفتمان حقيقت در

 مـورد  آرمـاني  و كمـال  افـق  وجود مستلزم سوبژكتيويته، به نيل كه معنا اين به. دارد تام پيوندي
 مـا  بـه  كمـال  آرمـان  اعطـاي  بـا  را افـق  اين دين، ينامر نماد و خداوند آرمان و ماست آرزوي

 سـكوالر  ةجامعـ  در لكـن  ،بخواهيم را شدن خدا بايد ما بودن، انسان براي وي نظر از. دهد يم
 – يهـودي  ميـراث  ازاخذشـده   نمادهـاي  وهـا   ارزشتصاوير،  با نيز، ياليامر خ حتي كه غرب

ـ  و خودمختار آزاد، تا كند ينم كمك زنان به حاضر نمادين امر است، شده اشباع ، مسيحي  ربرت
 كننـد،  يم حمايت انساني شكوفايي از كه ييها اسطوره ايجاد براي كه است الزم بنابراين باشند،

  ).Burns,2012: 424 - 426( شود ساختارشكني
 ديـن  مورد در تفكر ضرورت بر فمينيست الهيدانان چرا كه كند يم مشخص توضيح اين

 و هـا  يـدگاه د دينـي  نمادهاي ينقدرتمندتر از يكي عنوان به خداوند در مورد و دارند يدتأك
 كـه  اسـت  اين فمينيسم براي اساسي پرسش اينجا در. دهند يم ارائه را متفاوتي هاي يابيارز

 را زنـان  توسـط  شـده  تجربـه  الهـي  قدرت و گرفت بهره خداوند قدرت از توان يم چگونه
 و شـود  ظـاهر  مردسـاالرانه  اديـان  خداي قامت به مجدداً خداوند اينكه بدون كرد، منعكس
 همـين  بـه  پاسـخ  زمينـه  همـين  و در شود سبب زنان براي را گذشته منفي پيامدهاي همان

 بسـزايي  اهميـت  از تفكـر  در سـنتي  خداونـد  و دينـي  مضـامين  شود يم موجب كه پرسش
                                                           

 مردسـاالر،  عميقـاً  جامعه به ورود با كه كند مي مطرح نمادين امر مورد در لكان تفسير از گرفتن بهره با جانتزن 1.
 و زبـان  يادگيري با يسركوب اين كه شد خواهد سركوب شخصيت به يافتن دست دليل به انساني اميال از بخشي
 هـا  داللـت  و زبان و موسيقي هنر، نمادها، شامل كه است نمادين امر حوزة همان اينجا و شود مي آغاز پدر قانون

  است. مدنيت الگوهاي عنوان به
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 و الهيـات  ةحـوز  در را متعـددي  فمينيسـتي  هـاي  پردازي يهنظر و هاانتقاد و دشو برخوردار
  .بگيرد كلش خداوند مورد در دين فلسفه

    سنتي الهيات خداوند به فمينيستي هايانتقاد
 بازسـازي  و اسـت  انتقـادي  نگرشـي  توحيـدي  الهيات خصوص به الهيات به فمينيسم نگرش
دو  مسـيحي  فمينيسـم  ةنظري در البته شود؛ يم محسوب آن مهم ياربس مسائل از خداوند مفهوم
 موجـود  يتبـر وضـع   و خاسـت  يبرم مسيحي سنت درون از اول رويكرد كه كرد ظهور تفكر
 الگـووارة  يرتصـو  يـر نظ مسـائلي  دوم، رويكرد و داشت تمركز مسائليچنين  و كليسا در زنان

 داراي زبان و خداوند تصوير ةمردمحوران ماهيت شد) يم منجر زنان سازي تابع به (كه خداوند
ـ  فمينيسـتي  دين ةفلسف كند و مي و بررسي نقد را خداوند توصيف براي جنسيت  قـبالً  كـه  زني
 از آمـد،  يمـ  حسـاب  به ديني مطالعات رشتة يرمجموعةز و شد ينم شناخته رسميت به چندان
   .)Gardner,2006: 45 - 46( است شده منشعب آن درون از و كند يم پيروي دوم رويكرد

 شـامل  حتي و است گوناگون وجوه از فمينيستي الهيات خداوند به فمينيسم هايانتقاد 
 .شـود  يم فمينيستي الهيات در مطرح الهي قدرت براي خداوند يا God واژة استعمال امكان

 صفات )ب ؛سنتي الهيات و فلسفه متافيزيكي ةپشتوان )الف به مربوط انتقادات ينتر مهم اما
ـ  منحصـراً  زبان )ج؛ آن در نهفته تناقضات و سنتي الهيات خداوند ةمردان شخصيت و  ةمردان
  .شد دنخواه بررسي ترتيب به كه است اوندخد اين براي شده برده كار به

 را خداونـد  بـودن  مـرد  طـرح  »مسـيحيت  ةجـوهر « كتاب در فوئرباخ اين از پيش )الف
 از پـس  كرد. تصديق را آن ي خويشمورد مطالعات و نظريات در فرويد زيگموند و مطرح

 مـردان  ياهـ  طـرح  خداوند ةمردان تصاوير كه كردند يدتأك امر اين بر فمينيست الهيدانان آن
 تثبيـت  بـه  را مـردان  برتـري  و كنـد  يمـ  تقويـت  اجتمـاع  و دين مردساالرانة نظم كه است

 شود مالحظه مردانه سوژة و مردان نهايي جوهر طرح بايد خداوند ترتيب ينا  به و رساند يم
  .)Mulder,2006: 35 - 36( دارد اعتقاد آن كمال به مردانه سوژة كه باشد يزيهر چ و

 شناسـانه  انسـان  و متـافيزيكي  مهـم  ةلفؤم دو پيوند از خداوند مفهوم سد كهنوي يم بايرن
 شخص، يك عنوان به خداوند كه دارد حكايتاز اين  متافيزيكي ةموئلف .است آمده وجود به
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 باورهـاي  بيان شناسانه، انسان قطب و است شناسانه هستي و غايي واقعيتي و ازلي بدن، فاقد
 از دو قطـب  ايـن . شـود  يمـ  ياد لرد خالق، عنوان به خداوند از آن در كه است مقدس كتاب

 نظير خداوند االطالق علي صفت و شوند يم متحد هم با خداوند، به انساني كماالت انتساب
 خودبسـندگي  و داشـتن  مطلـق  قـدرت  و علـم  بودن، خير بودن، ازلي و بودن مطلق حاضر

 نظـر  بـه  غـايي  واقعيـت  توصـيف  يبـرا  روش ينتر كننده قانع كه مفاهيمي. آيند يم وجود به
 واقعيـت  از گرفتـه  نشـأت  هستي ،ترتيب اين هب و ندهست  ارتباط در عقالني ةاراد با و آيند يم

  .)Byrne,1995: 148(خورد  يم پيوند امر شخصي با نحوي به كه است هدفمندي
 مراتـب  داري دوئاليسـم  از خداوند، فلسفي صفات كه باورند اين بر فمينيست الهيدانان

 حقيقت در .است انجاميده زنانگي يها ارزش شدن سركوب به كه خيزد يمبر باستان دوران
 بـا  غـرب  دينـي  مقـوالت  كه دارند توافق امر اين در دريدا با فمينيست، متفكران از بسياري

 و عقل ذهن، با يونان ةفلسف ةمردان اصل شدن برابر با و اند خورده گره متافيزيكي مقتضيات
ـ  تـوان  يمـ  و. است شده شناخته هقو و تأثر ماده، يعني مقابلش با نهزنا اصل ؛علم  ا وجـود ب

 كـه  يافـت  را مشخصـي  صورت و منطق فلسفه، تاريخ در مشهود  ياساس مفهومي تغييرات
 در را اسـتعاليي  و تجربـي  و سوبژه و ابژه ،تأثر و عقل بدن، و ذهن نظير يزيكيعناصر متاف

 داراي يتضـادها  ايـن  حقيقـت،  در و كنـد  يمـ  گذاري رتبه را آنها و دهد يم قرار هم مقابل
 بـدن،  و مردانـه  را ابژكتيويتـه  و علـم  عقل، ذهن، كه هستند جنسيت داراي كدهاي مراتب،
ــاده، ــز احساســات، م ــه را كتيويتهژســوب و غراي ــذاري زنان ــ كدگ ــد يم ــن در. كن  منطــق اي
 منطق اين در( خدا و است دهش ساختاربندي جهان با ارتباط در نيز خداوند انگارانه، دوگانه
 ديگـر  يافتن سازمان به مخلوقات، به هويت اعطاي ضمن كه ي داردممتاز جايگاه) مفهومي
ـ  و كند يم شاياني كمك نامقدس و مقدس و جهنم و بهشت نظير دوئاليستي مفاهيم  ةدوگان
 هـدايت  خـويش  ةحـوز  بـه  را مفاهيم ساير ،تر تمام چه هر گستردگي با نامقدس، و مقدس

 .)Erickson,1993(انجامـد   يمـ  دوم ةواژ بـه  نسـبت  مضاعفي ستم به مسئله همين و كند يم
 و توحيـدي  الهيات در نامقدس عنوان به اساساً كه دوم ةواژ منزلت و جايگاه كردن مشخص

 مقاصـد  از اسـت  شـده  رهـا  مسـيحيت،  قرائـت  به الخصوص علي ،آن با مالزم دين ةفلسف
 بدنمنـدي،  چون جهاني اين عناصر ،نقش رو ينا از و هستند فمينيستي دين ةفلسف و الهيات
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ـ  هاي يژگيو بررسي جهان با هميشه خداي و عاطفه ميل، ، بشـري  ةكتيويتژسـوب  ةروانكاوان
  .گيرد يم قرار توجه و يدتأك مورد ،مجدد يگذار ارزش براي

 ،اتصـف  ايـن  دروني رابطة خداوند و صفات با رابطه در فمينيست متفكران از هر يك )ب
 چـون  مفـاهيمي  كـه  اسـت  بـاور  بر اين ديلي مري مثال طور به كنند؛ مي يدتأك بيشتر يا نكتهبر 

 بـه  معاصـر  مـرد  و بـراي  است ينآفر مشكل الهي مشيت يا الهي مطلق قدرت الهي، جاودانگي
 شـرايط  كه دهد يم خبر مطلقي عادل خداي از الهي 1تغييرناپذيري همچنين انجامد؛ يم بيگانگي
 وي .)Daly,1975: 182(نيسـت   شايسته خداوند براي كه شمارد يم مجاز را وجود رانةسركوبگ
 كـه  چـرا  ،اسـت  بسـيارياب  او كه نيست معنا اين به نيز مطلق حاضر صفت كه دهد يم توضيح
 مطلـق  حضـور  بـه  مطلـق  غيـاب  ارجـاع  و داردداللـت   او مطلـق  غياب بر بلكه ،ندارد مكاني

 مردسـاالرانه  خـداي  در الوهيت پايان بي غياب و است رانهمردساال خداي ذات غياب .خطاست
 اي ينـه ب و منطقي انسجام به نظر با اندرسون پامال همچنين .)Daly,1978: 78( است نهايي فقدان
 الهيـات  خداونـد  چگونه كه دهد يم قرار مجدد يدتأك مورد را مسئله اين خداوند الهياتي مفهوم
 يافـت  بسـياري  اخالقـي  و طبيعـي  شـرور  آن در كه است سازگار اش شده خلق جهان با سنتي

 شـهودات  است. اي ينهب و منطقي اساسي مشكل دو شر وجود و الهياتي خداي به باور .شود يم
 بسياري ناسازگار يها گزاره از يا مجموعه خداوند، خيريت و شرور جهان بودن عبث به مربوط

 مكـي  آل جـي  و هيوم كه است منطقي مشكلي اين كه شوند سازگار با هم بايد كه آفريند يم را
 كـه  خـوب  خداي داليل وجود و خدا وجود ميان تناسب عدم و اند پرداخته آن بسط و طرح به

 ميان بود خواهد شكافي ايجاد معناي به كه است اي ينهب دليل شمارد، مجاز را شرور است ممكن
 از كـه  شـمارد  يم مجاز را رش آن كه خدايي براي مفروض دليل و شر از مشخصي نمونة وجود
 بهره توحيدي خداشناسي ناسازگاري اثبات براي اين از پيش راو ويليام منطقي و اي ينهب يلدو دل
  .)andeson,1998: 40( است گرفته

 سـنتي  مفهـوم  كه كند مي توجه مسئله اينبه  برن سوئين بيان از استفاده با جانتزن گريس
 مسـئله،  همـين  از و باشـد  خـدا  توانـد  يمـ  نامتناهي تنها كه داردداللت  امر اين بر خداوند
 نتيجـه  تجـرد  نهايـت  درو  مطلق حضور مطلق، علم ازليت، مطلق، قدرت توحيد، ضرورت

                                                           
1. immutability 
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 و اسـت  ناسـازگار  نقـص  و محـدوديت  و خـدايان  كثـرت  بـا  تناهي عدم كه چرا شود؛ يم
ـ  ،گيـرد  قـرار  پرسـتش  مورد بايد يشتناه عدم خاطر به يقاًدق خداوند  محـدود  موجـود  رازي
 ايجـابي،  محمـول  عنـوان  به ،تناهي عدم صفت جانتزن نظر از .بود نخواهد پرستش ةشايست

 خداونـد  بنـابراين  .دارد داللـت  مـا  بـه  خداونـد  شـباهت  عدم بر و است نامتناهي معناي به
 تكـريم  و بپرسـتيم  را آن بايد ما كه است مثالي هم و گيرد يم قرار ما مقابل در هم همزمان،

 نظـر  از مسـئله  ايـن  و كند يم مشخص معيار ما، شدن الهي فرايند براي كه اوست و ييمگو
 نمـادين  امر عنوان به و دارد منافات متولدشدگان براي مطرح) خود( نفس تصديق با جانتزن
 بشـري  محدود جسم و گيرد يم نشأت 1گرايانه مرده امرخيالي از كه است توجه شايان ديني
  ).(Jantzen,1998: 155شود  يم افكنده دور به كه است مرگ در

 ايفـا  را مهمـي  نقـش  نيـز  زبـان  خداونـد،  از بشري تصورات و صفات به توجه در )ج
. شود يم صاحبش ،كند نامگذاري را جهان كس هر فمينيست متفكران اغلب نظر از ،كند يم
 كـه  دهـد  يمـ  نشان را آدم مردساالرانه، و سنتي تفسير به ،يدايشسفر پ داستان مثال، طور به

 كـه  اسـت  غـرب  فرهنـگ  از مـدلي  اين و كند يم نامگذاري را جهان حوا با مشورت بدون
 را خويش يادو بن است پيچيده ديني زبان به فمينيسم هايانتقاد. شود يم نيز مسيحيت شامل
 بـر  هايـدگر  و ويتگنشتاين از متأثر فمينيسم. دهد يم قرار بشري وجود براي زبان يتبر اهم
 در مـا  بـريم.  ينم كار به شويم، يم استعمال آن توسط كه قدر آن را زبان ما كه است باور اين

                                                           
 و شـده  كتمـان  كـردن  قرباني ، را غرب فرهنگي/خيالي امر در موجود اصلي تصوير ،ايريگاري باور نفس كتاب .1

 نظـر  و از گذارد مي سرپوش آن بر پسر كردن قرباني لواي تحت مسيحيت كه داند مي مادر جسم عزاداري بدون
 فرهنگـي  ارباباني را مردان كه است مرگ و زن بين بلكه نيست، تولد و زن بين واقعي و نمادين پيوند كريستيوا،

 مادركشي اصالح ضمن جانتزن. آيند مي فائق زنان بدانا در آن عالمات دادن قرار با فناپذيري بر كه دهد مي قرار
 كنـد  مي دليل اقامة استقالل كسب دليل به مادر از جدا شدن به كودك نياز انديشة عليه كريستوا نظرية در موجود

 حـوزة  در خـود  گيـري  شـكل  نداردكـه  وجـود  ضرورتي .است غرب نمادين خشونت و قرباني منطق مقدمة كه
 خشـونت  و مـرگ  بـا  متناسـب  و تكويننـد  جهـت  در فرديت و جدايي شود، آغاز مادر دنكر قرباني با فرهنگي
 تولـد  و حيات بر مبتني كه بيافرينيم را نويني امر خيالي توانيم مي توجه كنيم، به تولد ما آن جاي به اگر و نيستند

  .)jantzen,2003(باشد  امكان و
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 صـاحب  اًصـرف  مـا  .اسـت  افتـاده  اتفـاق  قبالً ناميدن آن در كه شويم يم متولد زباني جهاني
 الهيـدانان  نظـر  از .باشـد  ما ناميدن يافته، شكل ناميدن كه ميزاني به هم آن شويم يم جهانمان

 نامگـذاري  مردان ن توسطجها اين كه چرا ؛نيست زنان جهان غرب، ديني جهان فمينيست،
 ناميـدن  كـه  شود يم زنان جهان زماني صرفاً غرب جهان كند. يم طرد را زنان كه است شده
  .)Mc Fague,1982: 8 - 9( بربتابد را آنها

 ،پـدر  خـداي  كـه  نيست اين مسئله. است مردساالرانه هاي يژگيو داراي غرب ديني زبان 
 بشر با بشر و بشر با خدا روابط ساختار كه اينجاست مشكل بلكه خداست، مكرر ةتسمي وجه
 از كـه  اسـت  مـدلي  پـدر  خـداي  حقيقت در .شود يم فهميده مردساالرانه ساختاري تحت نيز

 بـا  مقـارن  و شود يم مشخص بشر با بشر و خداوند با بشر رابطة نوع و خدا ماهيت آن طريق
 قـرار  غربـي  زندگي روش و ارباب لرد، شوهر، پدر، پادشاه چون غرب يتالوه يرتصاو اغلب
 آفريـده  خداوند يرتصو به ما. خداوند نه ماست مورد در كه بوده بشري زباني ديني زبان .دارد
و  كنـيم  يمـ  تصـور  خودمـان  تصـوير  بـه  را خـدا  مـا  كه است اين ديگرش طرف كه يما شده

 تغييـر  را خودمـان  مـورد  در احساس روش نيم،گزي يبرم خداوند براي ما كه بشري تصورات
 مثـال  طـور  به ؛اند داشته مقام ارتقاي و اند يدهرس الوهيت مقام به تصورات اين كه چرا دهد، يم

 كنـد،  يم پيدا اهميت زميني پادشاهي شود؛ يم استعمال خداوند براي پادشاهي تصور كه زماني
  .)ibid: 10( كنند ينم پيدا مشروعيت شوند يم طرد كه تصوراتي برعكس

  فمينيستي بافت در خداوند مفهوم بازسازي
 بايـد  آن بـا  متناسـب  الهيـاتي  و يتفكـر فلسـف   و توحيـدي  اديان خداوند ،ينيسممنظر فم از

ـ  دوگانـه  منطـق  از دور بـه  خـدايي  و دشـو  بازسازي و بازتعريف  و باسـتان  ةفلسـف  ةانگاران
 با را عقالنيت) 1984( 1اللويد ةگفت به هك آيد دست به پيشين اطالقي و انتزاعي هايي يژگيو

                                                           
1. Lloid، داد قـرار  توجـه  مورد را هايي روش افشاي دوبوار، سيمون ات افالطون از عقل ماهيت توضيح در اللويد 

 همـان  غـرب  فلسـفة  در شـده  مطـرح  مردانگـي  تـاريخي  از نظـر  .شود مي تداعي مردانگي با عقالنيت آن در كه
 با نزديك پيوند در تجسد كه در حالي ندارد، احساس و طبيعت بدن، با دارد عقل و ذهن با كه نمادين پيوندهاي

  . است زنان
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 از. است گذاشته باقي زنان براي نمادين لحاظ هب را بدن و است داده پيوند تجرد و مردانگي
 حتـي  بلكـه  ،كرد نظر تجديد بايد  خداوند ةمقول در تنها نه فمينيست ةفالسف و الهيدانان نظر

 و الهيـات  بـراي  بايد و 1نيازمندند يبازساز و تغيير به عدالت، و خوبي صدق، نظير مسائلي
  . يافت را نويني فكري ةپشتوان فمينيستي دين ةفلسف

 ايـن  ،متـداول  ديـن  ةفلسـف  و الهيـات  به انتقاد در فمينيست فيلسوفان و الهيدانان اغلب
 و اسـت  2مردانه فرافكني نوعي ،توحيدي اديان خداي كه اند داده قرار توجه مورد را مسئله
 بـه  يـافتن  دسـت  و فلسـفه  دوتـايي  تقسـيمات  ريخـتن  هـم  بـه  .شـود  يساختارشـكن  بايد
 تفكـر  و فرهنـگ  بـا  مقابله جهت در فمينيستي دين ةفلسف و الهيات مقاصد از تيويتهژكسوب

 آن بـه  خـويش  فكـري  بافت با متناسب فمينيست، متفكران از كدام هر و است مردساالرانه
 پـامال  و جـانتزن  گـريس  ايريگـاري،  لـوس  ديلي، مري آراي نوشتار، اين در كه اند پرداخته
  .خواهد شد بررسي بشر و خدا نسبت مورد در اندرسون

 مطـرح  را تعـالي  و حلـول  ميـان  تعادل حل راه تجسد/تجرد دوئاليسم مشكل براي 3ديلي 
در  4»پـدر  خـداي  از فراتـر « كتـاب  در وي. است برقرار ديالكتيكي نسبت آنها ميان كه كند يم

 برابـر  در مـا  كـه  كنـد  يمـ  بيـان  خداونـد  از گفتن سخن و لزوم تعالي با ما رابطة اهميت باب
. آيـد  يمـ  دست به غايي واقعيت در مشاركت از ما معتبر و قدرت نداريم قدرتي غايي واقعيت

 وارانـه  پرسـتش  نحو به ما كه تا جايي است تعالي چنين از آگاهي خداوند، اهميت وي، باور به
 و انسـجام  قـدرت  تعالي، همـان  ،5شناسي بوم /زن در. ويمنش متوقف محدود هاي ينيتع روي

                                                           
 كـه  معاصـر  فالسـفة  كه دهد مي توضيح »دين فلسفة منزلة به فمينيستي الهيات« مقالة در )2002( اندرسون پامال .1

 مردساالري با الهيات خوردگي گره به توجه با است ممكن هستند، ديني عمل و باور مورد در فمينيسم نظر دنبال
 عدالت و خوبي صدق، نظير مفاهيمي در بلكه نيست، مردانه خداي صرفًا مشكل كه چرا كنند، انكار كلي به را آن

  دارد وجود بسياري مشكالت

حاضـر   و عـالم  قادر، نظير با صفاتي توحيدي اديان خداي كه باورند اين بر مشترك طور به جانتزن و . اندرسون2
 هيچ و كند مي خدمت مردان منافع و عاليق جهت در كه است مردانه فرافكني نوعي داشتن ازليت و بودن مطلق
  .)Burns,2012 :413(شود  سازي مفهوم روش اين به خداوند وجود ندارد كه دليلي

3. Mary Daly  
4. Beyond God The Father 
5. Gyn/Ecology 
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 بيشـتري  يـد تأك اسـت،  درون كـه  تغييـر  منشـأ  بـر  اما است، پدر خداي از فراتر كتاب تغييري
 معنـايي  چـرخش  بـا  امـا  خودمـان  زادن عنوان با وي1978 سال مقالة در كه تأكيدي شود. يم

   .)berry,2000: 50( ستا مالحظه شايان خود دهندة تعالي درون سمت به بيشتر
 كنـد  يم كمك ما به استعاره اين و كند يم معرفي 1فعل ةاستعار با را، غايي واقعيت ديلي

 با ترتيب اين به .بگيريم نظر در تغيير، بدون جوهر يك نه و فرايند يك را، غايي واقعيت كه
 از فراتـر  يعنـي  ،آن سـنتي  معنـاي  بـه  ديگـر  متعالي، و غايي واقعيت فعل ةاستعار از استفاده
 فعل اين .هستيم سهيم آن در ما كه است بودني ةنحو معناي به بلكه ؛نيست ما انساني حيات

محـدود   خاصـي  متعلـق  به فعل اين پس است، تحول در دائماً افعال، تمام فعل و ضروري
  . Daly,1973:: 34)(است  عدم صرفاً آن مقابل ةنقط و نيست

 آن نيـروي  در كـه  كند يم اشاره 2فعالي فعل و بودن ايقو همين به نيز ديلي ةاله متافور
 متـأثر  وي. ibid: 236)(خواهد بـود   زنان تعالي امكان بيان و است سهيم يا زنده موجود هر
 امـر  اعتبـار  بـه  وابسـته  و نـدارد  نمـاد  و تاريخ ،زن اينكه بر مبني دوبوار سيمون مدعاي از

 هسـتي  يـا  غـايي  واقعيت با نسبت در را يا زنانه تاريخ و نمادها خلق است، مردانه نمادين
 كفايت تعالي و يافتن عمق براي را زنان عطش تواند يم كه دهد يم قرار خويش همت وجه
  .شوند زنان خودشكوفايي حامي ،نمادها همين و كند

 كنـد.  يمـ  مطـرح  را محسوس متعالي تجسد،/تجرد دوئاليسم بر غلبه براي نيز ايريگاري
 و دهـد  يم پيوند هم به را بدن و ذهن متناقضي نحو به كه است ياصطالح محسوس متعالي

 نظـم  آن، در كـه  فضاهايي به دادن توجه با( را جدا و همجوار مفاهيم تعارض حال عين در
 گفتمـان  كـه  اسـت  محسـوس  متعـالي  وي نظـر  از. آورد يم فراهم كند) يم ييرتغ سمبوليك

                                                           
1 .Verb شـكل  بـه  مردساالري نظام در خداوند اگر كه پردازد مي پرسش اين به پدر خداي از فراتر كتاب در ديلي مري 

 چـرا  باشـد؟  اسـم  يك ، خداوند اين بايد چرا است، زنان بودن از جداي كه است شده تصوير دنيبو و غايي واقعيت
 كـه  اسـت  آن صـدد  در حقيقت در فعل يك عنوان يه خداوند كردن مطرح با ديلي نباشد؟ افعال ترين فعال و پوياترين

 ايـن  و بپردازنـد  خـويش  پرورش به د،دهن دست از را تعالي معناي اينكه بدون كه كند فراهم را امكان اين زنان براي
  گرفت. مي زنان از را امكان اين كه گيرد، مي قرار اسمي خداي جوهري و ثابت مفاهيم مقابل در ديدگاه

2. Active verb 
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ـ  دوگانـه  منطق و غرب هماني فلسفي و گرايانه وحدت  /مـاده  مراتـب  سلسـله  داراي ةانگاران
 دادن دسـت  بـه  بـا  كشـد  يمـ  چـالش  بـه  را زن و مرد و ديگري /خود بدن، /ذهن صورت،
 عمـل  به و كنند احساس خويش ةخان را يشانها بدن تا كند يم كمك زنان به مؤثر ابزارهاي
  .دهد يم اهميت جنسي تفاوت تصديق بر مبتني اخالقي

 اسـت  مردان اتحادي و تصورمحور يها گفتمان كه شود يم وريادآ را نكته اين ايريگاري
 يهـا  گفتمـان  در سـوگيري  بدون گري مشاهده كهكند  يم نائل يا سوژه موضع به را آنها كه

 و انجامـد  يمـ  انساني بدن از غفلت به فراغت اين و است قانون و علم فلسفه، دين، موازي
ـ  از كه گيرد يم شكل مدرن انسان اقيانشق ةكتيويتژسوب و وار بيگانه آگاهي آن، پي در  ةتجرب

 به جهان از زدايي توهم چه اگر وي نظر از .است شده جدا خود بيولوژيكي حيات و زيسته
 و ابعـاد  و صـورت  و مقياسي تعريف داراي واقعيتي كه است انجاميده و فناوري علمنوعي 
 عـدم  جهـت  از ديگـران  و خـود  بـه  تكمي به وابسته هاي يريسوگ اما آفريند، يم را بزرگي
 اسـتخوان  و خـون  و بـودن  متجسـد  به يافتن يآگاه بنابراين رساند. يم آسيب بدن تصديق
  . است ضروري مردان براي داشتن

 گفتمـان  زير زنان آن بدون كه چرا دارد؛ اهميت زنان براي محسوس، متعالي زبان همچنين
 تفاوتي هر كه چرا يافت؛ نخواهند دست سوژه موضع به شد و خواهند دفن فلسفي صدقي تك
 بـدن  بازيـابي  بـراي  ابـزار  ايريگاري يافتن. شود يم تعريف مردانه زباني با صرفاً مرد و زن ميان
 كـه  اسـت  بـاور  اين بر و دهد يم قرار يدتأك مورد را زنانه تعالي به بخشيدن مشروعيت و زنانه
 از ييها كلمه كه چرا، كند تعريف  را آنها كه كنند تعيين را مرزهايي آن با كه ندارند ابزاري زنان،
 و همـديگر  خـود،  از مفهومشـان  بـا  رابطـه  در زنان بازانديشي وي حل راه. ندارند خودشان آن

  ).Head,2009: 42 - 43(دارد  كليدي نقشي رابطه اين در محسوس متعالي و است خداوند
 و الهي امر صاويرت و ها يرتبص ،ها يآگاه پيش و است تن كيفيت الهي امر ترتيب اين به

 گيـرد  يم كار به رو آن از را اصطالح اين وي حقيقت در .دارندريشه  تن در همگي ،خداوند
 عبـاراتي  بـا  الهـي  امر اين توصيف و است الهي امر ويژگي نخستين تعالي كه دهد نشان تا

 يد،جد تاريخي و نوين تولدعنوان  به الهي امر شود، يم ميسر عشاق تنفس اشعار، آواي نظير
  .)(Mulder,2006: 290آفريند  يم ما كردن زندگي با هم و ما شدن ما، بودن براي را فضايي
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  :  نويسد يم زمينه اين در وي 
 ينتر افتاده پا پيش از را آفرينش شود، يم ايجاد ما ةواسط هب كه محسوس متعالي ظهور
. كنـد  يم همفرا فرصت يك عنوان به برايمان آن ترين ياصل تا روزمره زندگي مسائل

 آمدن براي منفعالنه انتظار با نه و نيچه خداي مرگ براي عزاداري با نه فرصت، اين
 عنـوان  بـه  مـا  در و مـا  بين او كردن احضار با و ما خود اخالق و زبان با بلكه ،خدا
  .)EF: 124;EE: 129(شد  خواهد ايجاد تن خون تجلي و احيا

 بهـا  كتيويتهژسوب گيري شكل در آن نقش ةنبج از خدواند به اينكه ضمن جانتزن گريس 
 تمسـك  1وجـودي  وحـدت  الهيـات  نـوعي  بـه  فلسـفي  دوئاليسم ريختن هم به در دهد، يم
  2.باشد مؤثر و مفيد گرايانه غيرواقع و گرايانه واقع موضع دو هر از شايد كه جويد يم

 در را روح خداونـد  كـه  معنـا  اين به شود، ينم داده بشر به كتيويته،ژسوب جانتزن نظر از
 حيات وي، نظر از .شود يم آورده دست هب كه است چيزي شخصيت بلكه ،گذارد ينم جسم

 قواعـد  بـا  كـه  ييآنها ويژه به اميال، اين از بسياري و است همراه بسياري متزاحم اميال با ما
 شخصيت به يافتن دست رايب بايد نيستند، منطبق ناهمجنسگرا و مردانه يقاًعم غربي ةجامع
 اجتمـاع  و زبـان  بـه  ورود با سركوبي اين شود يم يادآور الكان همچنانكه و شوند وبسرك

 تنها نه كه است نمادين امر ةحوز همان اينجا و شود يم آغاز پدر قانون با مطابق ةمردساالران
 الگوهـاي  عنـوان  بـه  هنـر  و موسيقي زبان، شامل بلكه دهد، يم قرار پوشش تحت را نمادها
  .شود يم نيز مدنيت
 و مـرگ  كـه  شـود  يمـ  تعريـف   ياخالقـ  - خيـالي ي امر با غرب فرهنگ وي اعتقاد به

 يـة ما بـن  مـرگ  كـه  دهـد  يمـ  توضيح وي. آيند يم حساب به آن اركان از جنسيتي خشونت
                                                           

1. Pantheism  

 حمايـت  جهـان  از خارج بودني و صدق وجود فرض با غرب مرساالرانة امرنمادين كه دهد مي توضيح جانتزن .2
 غياب از عالمتي اكونومي، ساختار جهان اين در شود. مي مشتق آن درون چيزهاي وهمة جهان آن از هك شود مي

 وحـدت  امرنمـادين  بايـد  وي نظـر  از يابد مي دست وحاكم غيرجسماني صدقي به يافتن دست با عقل كه است
 عنوان به كند، مي تغيير ها كننده داللت و ابدان آن در توقف بدون و است جهان دقيقاً خداوند آن در كه  وجودي
 .jantzen,1998,p: 274)نيست ( آن فراتراز و است جهان درون كه ارزشي گيرد؛ قرار تكريم مورد نهايي ارزش
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 سـنت  در .انجامد يم غرب اخالقي - خيالي امر به عقالنيت همين و است عقالنيت ساختار
 سخن اين و است خورده گره مرگ با انسان حال و وضع تاكنون، افالطون از غرب، ةفلسف

 ترتيـب  ايـن  بـه  .است نكته همين بر كيديأت »كند يم تضمين را ما حيات مرگ« كه هايدگر
 و جـدايي  بـر  مبتنـي  ةكتيويتژسـوب  لكـن  ،اسـت  فرديـت  مسـبب  مـرگ،  گسست بيني پيش

 جنسي هويت و خود كه شود يم ناشي مادر از جدايي ةلحظ از روانكاوي لحاظ هب خشونت،
 رانـي  واپـس  و تشـويش  بـه  بشـريت،  معـرف  مـرگ  همـين  اما. دهد يم شكل كودك در را
 مـا  امنيت مداوم طور به و شود يم رانده واپس مرگ كه زماني روانكاوانه نظر از و انجامد يم
 خيـالي  امـري  در را خـود  كه شود يم فرهنگي تشويش مسبب دهد، يم قرار الشعاع تحت را

 جـاودانگي  آرزوي و مجـرد  عقـل  انفصـال،  ناپـذيري،  آسـيب  كـه  كنـد  يمـ  آشكار اخالقي
 بدنمنـدي،  مظـاهر  ةهم از ترس و ديگر يها جهان به فرار هاي يفانتز و است آن يها نشانه

 فاصـله  جـز  اي يجـه نت البتـه  كـه  شود يم تكرار آن در گوناگون اشكال به تناهي و وابستگي
 چـرا  كه است اين تأمل قابل پرسش جانتزن نظر از .ندارد دربر را ما  يكنون جهان از گرفتن
از  و است كرده احاطه را غرب فرهنگ اخالقي خيالي امر اخالقي، امر عنوان به مرگ انتظار

 مرزهـاي  مـرگ  كه است درست ؟شود ت ميغفل شدگان متولد عنوان به ما تولدهاي واقعيت
 و كنـد  دخالت كتيويتهژبسو تكوين در آنكه جاي به امر همين چرا لكن ،است انساني حيات

 كـه  نشـود  ترجمـه  اخالقـي  به ؛بينجامد تشويش و انفصال حكمراني، يها ارزش تقويت به
 ،جـاودانگي  جـاي  بـه  تولد بر تمركز با و دهد يم تشخيص را ما متقابل وابستگي و سياليت
 تجهـ  در را تولد جانتزن ترتيب اين به شود. يم يادآور را ديگران مادي هاي ياتح به توجه

  .)Graham,2009: 8(كند  يم پيشنهاد خواهي مرده امر خيالي كردن ناپايدار
 ديگـران  بـه  نسـبت  حساسـيت  افـزايش  هدف اب هم شدن الهي كه دهد يم توضيح وي
 جـانتزن  نظـر  از .دارد فـرق  مرگ و بدنمندي از فراتر جهان به نسبت حساسيت با كه است
 شـر  ةمسـئل  خواهد يم كه سنتي دين ةفلسف ةيانگرا مرده ميعال از فمينيستي ديني نمادين امر
 تجويز را جهان به عشق آن جاي به و جويد يم پرهيز كند، حل شر خود كردن محو بدون را
 ،نيست بشر رنج با بيگانه و مصون خداوند فمينيستي، دين ةفلسف فرايندي تفكر در .كند مي
 ةرابطـ  و فيزيكـي  جهـان  و ياله جهان ميان انفكاك عدم و كشد يم رنج جهان رنج با بلكه
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 بدن ةرابط همانند جهان و خدا ةرابط چنانكه ؛است الزم جهان و خدا ميان  يدرون و فراگير
 كه يا رابطه چنين نيست، دادني كاهش فيزيولوژيك فرايندهاي به من، آن در كه است من و
 دينـي  ديننمـا  امـر  براي خوبي ظرفيت از شايد ،دارد اشاره خدايي همه يا وجود وحدت به

 هـا  ينيسـت فم ميـان  در هماني اين تنوع به اشاره دليل به چه اگر كه باشد برخوردار فمينيستي
 تفـاوت  خدايي، همه نمادين امر كثرت، به اشاره نبةج از لكن .است نگرفته قرار اقبال مورد

 كـه  خـدايي  همه قالب در زنانه خداي با ترتيب اين به و كند يم ممكن را ديگري به توجه و
 فراهم را متولدشدگان شكوفايي و سوبژكتيويته امكان نمادين، امر اين است، زنانه شدن افق
  .)jantzen,1998: 265(كند  يم

 فلسـفة  و توحيـدي  الهيات موجود، سوبژكتيويته، فلسفي دوئاليسم به انتقاد در نيز اندرسون
 گزينـد.  برمي را متفاوتي حل راه لكن كند؛ يم مطرح را مشابهي يها استدالل ،آن از برخاسته دين
 را يا شـده  اصـالح  كه عقالنيـت  است بر آن و كند ينم رد كامل طور به را فلسفي عقالنيت وي

 رئاليسـتي  نباشـد. اشـكال   دور بـه  شـده  سركوب ديگري صداي و تنمندي از كه كند جايگزين
خدايي  چنين براي مطرح صفات و 1كجا هيچ از نظر نقطه در مطرح خداي و سنتي خداشناسي

 تغييـر  بـراي  وي، اعتقـاد  بـه . كند تغيير و بايد است ديگري به ظلم و تسلط عوامل از) مردانه(
 اهميت اسطوره نام به جايگاهي آن، مجرد يها سوژه و سنتي الهيات خداي بر مبتني دين فلسفة
 اريايريگ از نقل به وي است. برخوردار شدن پيكربندي مجدداً براي ظرفيت زيادي از كه دارد

 بيـان  را تـاريخي  مختلـف،  اوصاف با بلكه ؛نيستند تاريخ از مستقل اساطير، كه دهد مي توضيح
 بـا  رابطه اساطير، نتيجه در شود. مي آشكار آن واسطة به دوره يك اصلي هاي شگراي كنند كه مي

 نهـا آ در كـه  چرا ،هستند تنمندي اشكال ها يانيهب كه حال عين در كنند؛ مي حفظ را مكان زمان و
 مجدد پيكربندي امكان اساطير همين بر اينكه عالوه ،شود مي پيكربندي روايي شكل به بدنمندي

                                                           
سـر   معاصـر  ديـن  فلسـفة  و توحيدي اديان آن دل از كه دارد اشاره شناسي آن معرفت به كجا، هيچ از نظر نقطه .1

 كجـا  هـيچ  از نظـر  امكان نقطه تنمند موجودات براي كه كه معتقدند نيستفمي فيلسوفان مقابل در است. برآورده
 كـامالً  نمودهـاي  تـوان  نمـي  و نيسـت  ممكـن  امرمحسـوس  بـا  حدنيافته اي حوزه شناختن  واينكه ندارد وجود

نظ از جنبة تمايز قائـل شـدن بـا نظريـة ديـدگاه كـه معـادل واژة         حاصل كرد. واژة نقطه را واقعيت از صحيحي
standpoint شود، برگزيده شده است. محسوب مي  
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 جهـت  در سـازي  سرنوشت نقش از توانند مي آنها بنابراين كنند. مي فراهم را افعالشان و خدايان
 كـه  مطلـب  ايـن  توضـيح  بـا  وي باشند. برخوردار زيانبار باورهاي و سركوبگرانه شرايط تغيير

 الوهيت مفاهيم از را اش استفاده عملي عقل آن ةواسط به كه است ابزاري مثبت، طور به اسطوره،
 ويژگـي  از كـه  دارد اذعـان  امـر  براين كه حالي در ؛بخشد مي انتظام زنان، و مردان براي خويش،

 تنمنـد  موجودات براي كه كند مي يدتأك امر بر اين دوباره داند؛ نمي چيزي فراحسي ةحوز عيني
 امرمحسوس با حدنيافته ةحوز به بشري معرفت و اينكه ندارد وجود كجا هيچ از نظر نقطه امكان
 گويـد  يم وي كرد. حاصل را واقعيت از صحيحي كامالً ينمودها توان نمي و نيست پذير امكان

 اصـول  بـه  را احكاممـان  مـا  اگر كه كرد يادآوري تنها عقل حدود درون دين بر مبني كانت اثر
 را فراحسي متعلقات شناخت به مربوط بخش قوام اصول اينكه جاي به(كنيم  محدود خشب نظام
 خـرد ) دارد وجـود  امـر غيرممكنـي   ما براي هميشه آن در كه است بينشي كه دهيم قرار غايت
 قائـل  تمـايز  بـا  اندرسـون  .داشت خواهد رو پيش در كمال به وصول براي بسياري طرق بشري
 شـكل  بـه  تواند مي وجود كه شود يم يادآور را مسئله اين ،وجود نگوناگو يها نحوه ميان شدن
 بيشـترين  .باشـد  تـاريخي  و اي، تـوهمي  و پندارين، اسطوره تجربي، آرماني، ساختگي يا واقعي
 گرايـي  كانـت  در را آنهـا  كـه  اسـت  وجود آرماني و اي اسطوره مفاهيم به اندرسون مندي عالقه
 و دينـي  بـاور  مشـروعيت  از كـردن  محافظـت  براي او شتال در و آورد مي گرد اي شده اصالح
 ماهيـت  يـا  وجـود  محـور  حـول  گرايانـه  تجربه مدعيات به شدن قائل بدون ،آن متعلق واقعيت
 بـه  مربـوط  تصـور  شبيه( استعاليي تصورات بر اينكه، مبني كانت اظهار. يابد مي ظهور خداوند
 را بشـري  فاهمـة  كـه  هستند خشيب نظام اصول بلكه شوند، نمي معرفت مسبب) خداوند وجود

 اندرسـون  توجه مورد شناخت، توان ميكنند كه  هدايت مي آنچه حدود و جمع حاصل سوي به
 تصـورات  عنـوان  بـه  اسـتعاليي  تصورات به مربوط متنوع پساكانتي توصيفات او، نظر از .است
 كـه  آورد مي همفرا بخش نظام اصل عنوان به اسطوره كردن تلقي براي را كافي مبناي بخش، نظام

 خداوند مورد در ما كه زماني .كند مي منتفي فراحسي واقعيت بخش قوام معرفت با را آن برابري
 وگـو  گفـت  تجربـي  معرفت بنابراين و ما حواس دسترس در ماهيات مورد در گوييم، مي سخن
) اخالقـي ( عملـي  هـم  و محض هم نفسه، في كه است معرفت شروط از سخن بلكه كنيم، نمي
 اي شناسانه معرفت و اخالقي نقش دادن خواستار كانت، با آشكار تقابل در اندرسون البته. دهستن
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 در بلكـه  وارانـه،  خودشـيفته  و نـه  است روانكاوانه نه ميل اين كه فشاري اين با است ميل براي
 باورهاي وي، نظر از .است شدن جهاني در معرض و دارد ريشه ها انسان همة مشترك بدنمندي

 از نـه  و خيزد برمي روانشناسانه صرف نياز از اعتبار، نه داراي و حداكثري عينيت با زنان يالهيات
 شـكل  بـه  عقل، بر اين عالوه. است عدالت براي عقالني تأثري از برخاسته بلكه فلسفي، غفلت
 ايـن  خواهـد بـود.   آزادي و اختيـار  عـدالت،  بـراي  انساني استعداد كنندة ارائه حسرتش حقيقي

 ترتيـب،  ايـن  بـه . بخش نظام تصورات و هستند روشنگري يها آرمان كانتي، قالب در ااستعداده
 بـاب  در وگـو  گفـت  كننـد،  مـي  وگو گفت خداوند با رابطه در فمينيست فيلسوفان كه زماني

 اخالقـي بايـد   و سياسي حيات آن يلةوس به كه است بشري عدالت و خودشكوفايي استعداد
 قائـل  عينيـت  و شناسـانه  هسـتي  رئاليسم به كه است مدعي وناندرس معنا، اين به .يابد نظام

 بـا  ناسـازگار  فراحسـي  هسـتي  واقعيـت  مـورد  در اظهـاري  هـر  از كـه  حال عين در است؛
 مشـكل  بـراي  اندرسـون  مبتكرانـة  حـل  راه. كنـد  مـي  پرهيز وي گرايي كانت يها فرض پيش

 محـوري  اصـل  دو يـك نزد وابسـتگي  بـه  خداوند، شناسانة هستي مراتب و الهياتي رئاليسم
 عقـل  بخش نظام اصل عنوان به خداوند، وجود با رابطه در كانت استدالل. استمتكي  كانتي

 بـر  مبتني اندرسون، تر مهم استدالل وصف اين با. افتد مي اتفاق محض عقل نقد در محض،
 پذيرش - ضرورت حتي - توجيه براي او پيچيدة اخالقي استدالل و كانت عملي عقل نقد

 اندرسـون  ترتيـب  اين به .)Hollywood,2003: 226 - 227( است خداوند وجود سلّمم فرض
 و هدف چون نيز خداوند وجود و كند يم مطرح را شدن الهي براي تالش جانتزن چون نيز

 داراي بيشتر خداوند اندرسون تفكر در اما كنيم. يم تالش آن راستاي در ما كه است آرماني
 تـوهمي  توحيدي خداپرستي كه ندارد امر اين از حكايت بتهال كه است يا اسطوره وجودي
 جهت در بخش نظام تصوري يا عملي آرمان چون ديگر فرض، اين با كه چرا ؛است محض
 .burns,2012: 431)(كرد  نمي عمل معرفت حدود دادن نشان

    بررسي و نقد

 در را كـاوي روان و فلسـفه  و است برخاسته غرب سكوالر بافت از مذكور متفكران ةانديش
 عناصـر  از بسـياري  و نوالحاديست ايشان ةفلسف .اند گرفته خدمت به خويش اهداف جهت
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 عقالنيـت  مفهوم رد جسمانيت، و انضماميت بر پافشاري قبيل از فرانسوي تفكر ضددكارتي
 ايـن  ةانديشـ  در شـدن  و زمـان  شناسي رسميت به و طبيعي علوم و رياضيات از الگوگرفته
 و قـاهر  خـداي  از انتقـاد  و متجسـد  ةسوژ به توجه ترتيب اين به شود. يم مالحظه متفكران
 خداونـد  بـا  رابطـه  در متفكـران  ايـن  ةانديشـ  در لكـن  شـود،  يمـ  بيني پيش راحتي به مجرد

  خواهد بود. الزم هاآن به توجه كه شود يم مشاهده هاي يناسازگار
 اسـت  صفاتي زيابيبا صدد و در دهد يم تن فلسفي دوئاليسم همين به چون ديلي مري

 همـان  درون را او كـه  امـري  ؛اسـت مـتهم   گرايي تقليل و گرايي ذات به پندارد، يم زنانه كه
 بـر  مبني ايريگاري و ديلي مري ةتوصي اندرسون. بود آن منتقد كه دهد يم قرار ساختارهايي

 با افراد هك دهد يم قرار انتقاد مورد جنبه اين از را شويم زنانه الوهيت صاحب بايد ما اينكه
 پشـت  اجتمـاعي  مشـكالت  بـه  مـذهبي  هـاي  ينابرابر جايگاه تثبيت نبةج از الوهيتي چنين

  .ساخت خواهند نابود را جنسي تفاوت و خواهند كرد
 دهد مي قرار جدي انتقاد مورد را فوئرباخ خداوند بر خود تصوير فرافكني هاليوود امي 
 خداوند به باور عدم نظريه اين ةنتيج. اند گرفته قرار فمنيست متفكران اغلب توجه مورد كه

 افكنـده  خداوند بر را خويش آرماني صفات مرد كه شود مطرح فوئرباخ ةنظري اينكه .است
 اصالً كه معنا اين به ؛است توهم يك فرافكني اين كه شود نمي كامل مقدمه اين بدون ؛است
 اسـت  فمينيستي متفكران ةجمل از ايريگاري. ندارد وجود سوژه از فراتر فرافكني اين متعلق

 فرافكنـي  چگونـه  كـه  اسـت  انديشه اين در و كند يم تبعيت فوئرباخ فرافكني الگوي از كه
 را وي مباحـث  كـه  است باخ فوئر از ايريگاري تقليد لوازم در مسئله .شود ايجاد زنان براي
  Anderson,2004: 52). ( كند يم برانگيز سؤال تعالي و خداوند مورد در

 كـه  حـالي  در كنـد؛  يمـ  تبعيت ايريگاري شدن الهي الگوي از يزن جانتزن ديگر فطر از
 وجـود  فـرض  مسـتلزم  كـه  كنـد  يمـ  مطـرح  را خداانگاري همه الهيات نوعي واضح طور به

 شناسـي  انسـان  را الهيـات  كـه ( فوئرباخ فرافكني ةنظري با امر اين و است خداوند رئاليستي
 عقالنيت به توسل نوع هر خويش فمينيستي دين ةلسفف در جانتزن .يستن سازگار داند) يم
 مـدعيات  فـرد  اينكـه  فـرض  بـا  و داند يم گرايانه مرده دلمشغولي و غلط آگاهي را صدق و

 وحـدت  فراينـد  تفكـر  لكن كند. يم قلمداد خودبراندازي را آن دكن مطرح را محوري صدق
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 حاشـيه  بـه  زنـان  عموم هك وي ديدگاه همينطور .است رئاليستي و اي يهتوص كامالً وجودي
  . نيست گرايانه نسبي كامالً منظري ،ندا هشد سركوب و اند رفته

 مـدعيات  و باورهـا  بـه  فكـري  اشـتغال  كـه  اسـت  معتقـد  جـانتزن  اينكـه  ديگـر  ةمسئل
ـ  برتـري  ةپژوه از بخشي معرفتي توجيه و محور صدق  كـه  اسـت  برخاسـته  مدرنيتـه  ةطلبان

 مـدعيات  كـه  اسـت  قائـل  وي. شـود  مـي  فهميده ايانهگر مرده امرخيالي از ظهوري عنوان به
 ازو  كنـد  يمـ  رد را افراطـي  گرايـي  نسبي و شوند ترك هم با همگي توانند ينم محور صدق
 يك كه است آن مستلزم كه دارد وجود اي يدهتن درهم و چندگانه مناظر كه است قائل طرفي
 تعـارض  ايـن  البتـه  كـه  است صدق كننده ارائه مناظر اين ميان اشتراك و نباشد صادق منظر
  .آن انسجام تا دارد وي ةنظري ابهام از حكايت بيشتر
 تـداوم  را مردسـاالرانه  سـركوبي  ايريگـاري،  شـدن  الهـي  ةپـروژ  اندرسون، پامال نظر از

 وي نظر از كند. مي غفلت جسماني حلوليت و مردانه تعالي ةكنند پست وجوهاز  و بخشد يم
 خـودآزاري،  به الهي مفاهيم آن در كه را ييها شكل كه نديمنيازم خداوند ديگري مدل به ما

 كلـي  فقـدان  دليـل  بـه  توانـد  يمـ  ايريگـاري  نگـرش  .كشـد  چـالش  بهانجامد،  يم آزارطلبي
وجـود   انتقـاد  ايـن  با مخالفتي ،گيرد قرار خودبيزاري و خودفريبي ةهجم مورد خودشناسي

حكايت  آن از ايريگاري به اندرسون تقادان كه دهد يم توجه مسئله اين به تاليافرو اما ندارد،
 يعنـي  دانـد،  يم باطل ديگر جاي در را آن كه باشد قائل بايد تعالي از شكلي به وي كه دارد
كـه   اسـت  آن بر آرماني گر مشاهده ةنظري .است آرماني گر مشاهده ةنظري محور كه اي يتعال
 بـه  واقـف  كـه  است آرماني گري مشاهده تصويب عدم و تصويب گرو در بد و خوب عمل
محسوب  غرض بي و مطلق عالم گر مشاهده اين و است غيراخالقي و اخالقي واقعيات ةهم
 ةپژوهـ  بـراي  را يبخش نظام يدةا نظريه اين اينكه شود توجه آن به بايد كه يا نكته شود؛ مي

 مـورد  در را اختالفـات  تـا  زنـيم  يمـ  دست اخالقي پژوهش به ما دهد. يم دست هب اخالقي
 را عـام  تجربيـات  ،كنـيم  ارزيـابي  بتـوانيم  ،كنيم فصل و حل غيراخالقي و اخالقي ياتواقع

 طور به آرماني منظر تاليافرو نظر از .كنيم تالش بودن غرض بي جهت در و كنيم تلقي جدي
 را آرمـاني  گر مشاهده ةنظري اندرسون آنكه با .است يكي خداوند منظر از ديدگاه با موجهي

 تاليـافرو  امـا  كنـد،  يمـ  رد اساسي هاي تعارض حل در بودن ناتوان و دنبو نامنسجم دليل به
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 اسـت  معتقد اندرسون اعتقاد دارد. آرماني گر مشاهده ةنظري از شكلي به وي كه است معتقد
. شـود  يم تلقي يشانجسمان حلوليت زندان كه دارند نياز چيزي آن از رفتن فراتر به زنان كه
 اعمـال  در كـه  بشناسند ييها سوژه را خودشان مردان و نانز كه است اين اصلي ةوظيف البته

 گشـايش  اندرسـون  .باشـند  دهنـده  خودتعـالي  جديد گفتماني يها شكل و تكويني اخالقي
 درسـت  تعـالي  گويـد  يمـ  و دهـد  يم قرار ستايش مورد دهندگي خودتعالي براي را انتقادي

 از .اسـت  صحيح يا درجه به خود از رفتن برون براي اشخاص درون ةاله شناخت عنوان به
 ،اسـت  ناسـازگار  اندرسـون  اخالقـي  پژوهش و گفتمان عيني عمل با نگاه اين تاليافرو نظر
 و خودشـيفتگي  مردسـاالري،  تـداوم  بـه  ايريگـاري  ةپـروژ  كـه اعتقـاد دارد   اندرسون وقتي

 مغرضـانه  نشناسـد،  را غيراخالقي واقعيات كامالً )اندرسون( وي اگر ،انجامد يم خودمداري
 ،باشـد  نداشـته  اطـالع  درگيـر  يهـا  بخـش  ةهمـ  هـاي  يدگاهد از ثريؤم نحو به و كند رفتار
 خواهـد  اعتـراف  ايـن  بـه  آرماني گر مشاهده ةنظري انكار بهاي .كندب ادعايي چنين تواند ينم

 واقعيـات  مـورد  در يا مغرضـانه  و غلط باورهاي بر هم ايريگاري عليه وي اتهام كه انجامد
. سـوگيري  و مغرضـانه  آگـاهي  و سوءتشـخيص  بر هم و است مبتني غيراخالقي و اخالقي

 كـه  است گرفته قرار تخطي مورد مردساالرانه ةبياني در كه خواهد بود امري يقاًدق غرضي بي
ـ  كـه  فراگيـري  ةايد براين عالوه. مخالفند آن با دو هر تاليافرو ةعقيد به  گـر  مشـاهده  ةنظري

 عنـوان  بـه  خـودبيزاري  و خودمـداري  خودشـيفتگي،  به انتقاد در شود، يم موجب را آرماني
 بـراي  انتقـادي  گشـودگي  آرمـاني  مقصـود  طبيعـي،  متحـد  همـين  و اسـت  طبيعي متحدي

ـ  كـه  شـود  مطـرح  انتقـاد  اين شايد .كند يم فراهم را دهندگي خودتعالي  گـر  مشـاهده  ةنظري
 گفتمـاني  اعمال انواع اندرسون كه رسد يم نظر به .كند يم مطرح را سوم نفر ديدگاه آرماني،

 عمل با اشخاص آن ةواسط به كه شود يم ديده زاگزبسكي ليندا آثار در كه دهد يم ترجيح را
ـ  بـراي  بنيادي جانشين اين آيا. رسند يم توافق به ها چالش و ها ينگران مناظر، ةمقايس  ةنظري

 حمطر شرط سه هر بايد شناخت قابل اخالقي ةپژوه هر عمل، در است؟ آرماني گر مشاهده
 شـود  يم منجر گوييو گفت به نظريه اين انكار .كند يكپارچه را آرماني گر مشاهده ةنظري در
 بـه  و دهـد  ينم غيراخالقي و اخالقي واقعيات در ها مخالفت كردن منظم براي را برتري كه

 اعتقـاد  بـه  نتيجـه  در. انجامـد  ينمـ  غرضي بي براي تالش و عاطفي آگاهي آشنا درخواست
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 بيهـودگي  و انسجام عدم محور حول جدي اتهامات با آرماني گر مشاهده ةرينظ اگر تاليافرو
 خـود  هـم  و نظريه اين جدي حامي عنوان به وي خود هم كه هستند اتهاماتي ،است مواجه
ـ  سـاختار  از شكلي به وي اعتقاد به كه اند مواجه آن با اندرسون پرفسور  گـر  مشـاهده  ةنظري
  .Taliaferro,2007: 371 – 373)( است قائل آرماني

 كتيويتهژسـوب  ةمسـئل بـه   جـانتزن  و ايريگاري ديلي، مريتوجه عمدة با توجه به اينكه  
 محسـوس  متعـالي  از ايريگاري ،كند يم حمايت نوالحادي ديني ةفلسف نوعي از ديلي ،است
 توحيدي اديان شخصي خداي جاي به را خدايي همه جانتزن و گويد يم سخن محورانه سوژه
 حمايت آرماني كمال عنوان به بشر شدن خدا از فيلسوف سه هر اينكه نكته .دهد يم ترجيح

  .گيرد يم قرار نظر مطمح تجسد – تجرد دوئاليسم براندازي و كنند مي
 ايـن  كـوكلي  سارا مثال طور به شود، يم تنگناهايي مسبب فيلسوفان اين براي مسئله اين 

 بـه  تا گيرد صورت فرافكني نوعي باشد رقرا اگر كه دهد يم توجه مسئله اين به را متفكران
 مسـئله  ايـن  شـوند،  برخـوردار  محـور  صـدق  مدعيات و متعالي الوهيت از زنان وسيله اين

 آنهـا  و شد خواهد توحيدي اديان و مسيحيت آيين به معتقدان از بسياري نارضايتي موجب
 مثال طور به ضاعترا اين جواب .كرد خواهد نگران زنانه پرستي بت جديد اشكال سبب به را
 اسـتدالل  اين و برند يم رنج مردگرايانه خياالت از آنها كه بود خواهد اين جانتزن جانب از
  .شد خواهد تكرار دوري نحو به

 مفهـوم  اگـر  گويـد  يمـ  اسـت،  معتقد خدا فلسفي مفهوم ديسي انسان ضد به كه بايرن پيتر 
 كـه  بـود  نخواهد اي مردانه يصةخص ديگر الهي مطلق قدرت ،نشود تلفي زنانه يا مردانه خداوند

 اگرچـه  بشـري  قـدرت  از سوءاسـتفاده  .شود يم زنان ةرتب تنزل موجب مالكيتش، و تصاحب با
 بگيـرد،  قرار استفاده سوء مورد روش اين به تواند ينم الهي قدرت ،است زننده صدمه زنان براي
 واقـع  در داريم خداوند از ما كه مفهومي البته .است همراه الهي عشق و عدالت رحمت، با زيرا

 مفهـوم  همـان  بـا  خداوند اگر .ساخت خواهد مطلق قدرت يا مطلق علم به نسبت ما را نگرش
 خواهد فراهم ناعادالنه شرايط پيگيري امكان شود، تلقي مطلق قادر و مطلق كمال منزلة به سنتي
 قـدرت  صـفت  د،بگيـر  شـكل  مردان و زنان خواست با ارتباط در خداوند مفهوم اگر البته .شد

  )byrne,1995: 146(ندارد  سازگاري هم عدالت و عشق و رحمت با مطلق
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 فمينيسـتي  الهيـات  در كـه  فرضي عنوان به خدا بودي درون صرف هاوك منفرد منظر از 
 ؛اوسـت  بودگي شخص در ترديد و خدا تعالي از نشيني عقب معناي به شود، يم كشيده پيش
 يـم. ا داده تنـزل  هسـتومندي  ةزمينـ  جايگـاه  تا را او ،يمندان شخص يك را خدا ديگر اگر اما

 ذات اسم عنوان به بشر به مستند فعلي همچون ديلي مفهوم در خدا كه است پذيرفتني منطقاً
  ؟شود ينم خدا جايگزين بشر عمالً اينجا در آيا شود، يم پديدار

 ةجام خود يها هوعد به توانند يم فمينيستي الهيات نظر مورد اهداف آيا اينكه از پرسش
 .دارد كـاربرد  نيـز  زنان به نسبت فرضي يا واقعي ستم عليه مبارزه در ،خير يا بپوشانند عمل
 قـدرت  تنهـا  بلكه ،نيست مفصل اعتراضات است، مؤثر سركوب با مقابله در آنچه پايان، در

 ،است سرمد و مطلق قدرت پروردگار خدا كه اين. باشد عشق قدرت اگرچه است، انتزاعي
 عنـوان  به مصر مركزيت ستايش سو، يك از است ستمديدگان و نابرخورداران سود به يقاًدق

 تـا  الهي ةرهانند قدرت دست بستن ديگر، سوي از حال عين در فمينيستي، الهيات سرمشق
 ةدربـار  كـه  كند يم دخالت تاريخي در كه خدايي .آيند ينمدر جور هم با بشري ضعف حد
 ژرفـاي  يـك  از بيشـتر  بسـيار  توانـد  يم ،پردازد يم اي تازه نشآفري به و كند يم داوري بشر

 عنـوان  بـه  خـدا  انكـار  ،بيايـد  آزادي اهداف كار به آدمي خود ةشكنند هستي از غيرشخصي
  .گردد برمي منكران خود به از همه بيش توانا پروردگار
 ايدنب زن يك. است خودساماني يا خود تحقق الهياتي فمينيستي مهم يها دغدغه از يكي

 يـك  عنـوان  بـه  بايد بلكه ،است يموجه هدف اين و شود فروكاسته خود بودگي زن عمق تا
 نيسـتند  محـور  الهه فمينيستي نمايندگان تنها ديگر سوي از ،شود شناسايي يگانه انساني فرد
 ةاولي بهشت آنجا در تا برآنند كه زماني ويژه به دوزند، يم چشم باستان دوران يها الهه به كه

  .بازيابند را االريمادرس
 آنهـا  آشكار اهميت كه است نثيؤم هاي يتشخص آن از گواه ينتر كهن يقاًدق همه، اين با

 كـه  كـرد  توجه بايد اينجا در. است يشانها زهدان دليل به بلكه شان يبودگ شخص دليل به نه
 ،اسـت  هـه ال يـا  خـدا  بنياديني انكار مستلزم تنها نه مادرساالرانه پنداري دين يك به بازگشت

ـ  بـر  كه بوده حقيقي ارزش و رهايي از گرايانه واپس كشيدن دست بلكه  عيسـي  تعـاليم  ةپاي
  .است آمده دست به زايا و پيشاشخصي جنسيتي عامل سود به مسيح
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  اثباتي موضع
 اديـان  سـاير  ماننـد  و دارد رئاليسـتي  رويكـردي  خداونـد،  صفات با رابطه در اسالمي تفكر

 با رابطه در لكن پندارد؛ يم ازلي و مطلق عالم مطلق، حاضر طلق،م قادر را خداوند توحيدي
 تفكـر  از برخاسـته  عرفـان  در. اسـت  داده ارائـه  را يتـر  سالم موضع جنسيتي هاي يريسوگ

 نمـاد  زنـان  و تفـاوت دارد  باسـتان  دوئاليسـم  بـا  كـه  هسـتيم  هـايي  ييدوتـا  شاهد اسالمي
 هستند الهي ظهور و جالل مطرح ةايندنم مردان و ي هستنداله غيب و جمال از يتر پررنگ

 نمـايش  زيبـايي  بـه  را الهـي  جالل و عقل زن يقتند،حق يك تجلي صفات اين كه آنجا از و
 مـردن  و كنـد  يمـ  گر جلوه كمال و لطافت از پوششي با را خويش عقل و كالم و گذارد يم

  . گذارد يم نمايش به جالل و استواري با را الهي جمال
 شرايط گر جلوه كدام هر و نيست كم نيز اسوه زنان تعداد كريم قرآن و اسالمي تفكر در
. شود ينم يافت اديان ساير مقدس كتب در فراواني اين كه اند مؤمنه زن دينداري از متفاوتي

 شـود  يم خوانده قرآن باطن مسلمان، مرد و زن ةاسو عنوان به) س( فاطمه اسالمي عرفان در
 بـاطن  در كـه  نيز ايشان ملكوتي و حقيقي شخصيت ،است مخفي ايشان قبر كه طور همان و
 رجبي،( است واضحات اوضح از الهي اولياي براي ،است نامعلوم عوام براي و مستتر نآقر

1382 :23(.  
 نظـر  از دانـد.  يمـ  ابدان تفاوت را مرد و زن تفاوت قرآن، به نظر با آملي جوادي عالمه

 گويـد  يمـ  سخن مرد و زن ةدربار موضوع يتفاان به سالبه ةقضي صورت به كريم قرآن ايشان
ـ مال همچنين دهد. يم اسناد روح به را تربيت و تعليم و  شـمار  بـه  روح از يا جلـوه  كـه  كي
 ها انسان با و هستند جنسيت فاقد ،شود يم استفاده آنها براي الرحمن عباد تعبير از و آيند يم

 جنسيت فاقد را الهي صفات يشانا ).89 - 88: 1388 آملي، جوادي( دارند اشتراك روح در
 و محـيط  از گذشته الهي يها نام تفاوت: نويسند يم الهي ياسما تفاوت مورد در و دانند يم

 هر يعني ؛هاست كمال خفاي و ظهور در فقط ،ديگر هاي يمتقس از نظر صرف و بودن محاط
 نـامي  رهـ  مظهـر  بنـابراين  .آنهاسـت  ةهمـ  مظهـر  و بـوده  الهي يها كمال تمام واجد اسمي
 ايـن  بـه  بايـد  نيز جالل و جمال صفت دو با رابطه در و داراست را ديگر اسامي يها كمال
 صـفت  دو اتحاد و است كم صفت دو اين جمعي ظهور كثرت، ةنشئ در كه كرد توجه نكته
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 و دارد را برجسـته  صفت دو اين هماهنگي توان كامل انسان لكن ؛نيست محسوس مذكور،
 انسان اخالق ةعصار كه روست اين از كند؛  يم حفظ را دو آن وازنت ييجز و كلي مسائل در

 بـاطن  شـد  گفتـه  پيشـتر  چنانكه و )89 - 88: 1388آملي،  جوادي( است كريم قرآن كامل
 تـوازن  بـا  كثرت عالم در را جالل و جمال صفت كه است) س( فاطمه حضرت كريم قرآن
 موفـق  صـفت  دو ايـن  كـردن  اهنـگ هم در توانند يم هم زنان پس .گذاشتند ظهور به كامل
 و اسـت  يكـي  صفت دو اين باطن در اينكه ضمن .يابند دست كامل انسان ةرتب به و باشند
 توانـد  يمـ  زن بلكـه  ،نيسـت  ظـاهري  زيبايي منظور ،دشون مي قلمداد جمال مظهر زنان اگر

 شخوي هنر مردان و گذارد ظهور به خويش رفتاري جمال و زيبايي با را جالل و عقالنيت
 زن حقـوقي  نظام« كتاب در مطهري مرتضي طور همين. گذارند نمايش به عقلي جالل در را
 در كـه  آن مشـابه  يهـا  داسـتان  و آدم چـپ  ةدند از حوا خلق رايج داستان رد با »اسالم در

 انسانيت در مرد و زن قرآن نظر از كه دهند يم توضيح ،انجامد يم زنان تحقير به اديان تاريخ
 عـاطفي  و جسـماني  ساختار از دوگانگي اين. برخوردارند خصلت گونه دو از ولي ،برابرند

 الهـام  آنهـا  طبيعـت  از ها انسان برابري و آزادي كه گونه همان است، گرفته سرچشمه دو آن
 اسـت  يافتـه  ريشـه  دو آن وجـودي  ساختمان از نيز آنها وظايف و يياكار دوگانگي ،گرفته

 و پروردگـار  نـزد  در ،مشخصـي  وظـايف  مناسـب  خصايل اين ةهم .)26: 1385مطهري، (
 داراي هـا  يدوگـانگ  اين كه نيست گونه اين و است برخوردار يبرابر ارزش از الهي منانؤم

 مثبـت  هاي يگذارارزش شايد اجتماع و عرف فضاي كه هرچند. باشند منفي و مثبت ارزش
 آملي جوادي عالمه چنانكه و است دور اسالم حقيقت از امر اين اما .بگيرد صورت منفي و
 از ناشـي  شـود،  يمـ  برده بهره ها ارزش براي مذكر الفاظ از كه آنجا قرآن متن در فرمايند يم

 اسـالم  و قرآن روح و) 64 :1388 آملي، جوادي( كالسيك فرهنگ نه است محاوره فرهنگ
  .مبراست ها ارزش به بخشيدن جنسيت از

  گيري نتيجه

 نظـر  بـه  لكـن  في دارد،ضـع  و تقـو  نقـاط  فلسفي بمكات ديگر مانند فمينيستي دين ةفلسف
ـ  بـراي  فمنيسـت  متفكـران  يهـا  حل راه به شده وارده هايانتقاد كه رسد يم  آوردن دسـت  هب
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 ايشـان  نظريـات  مدافع نتوان جهات اين از و است وارد متافيزيكي دوئاليسم و كتيويتهژسوب
 يكي آنها باطن و نيستند يتجنس داراي وجه هيچ به الهي صفات اسالم، ناب ةانديش در. بود
 پاكسـازي  كـه  اسـت  صـحيح  مطلـب  ايـن  البته پذيرند. يم تعدد كه است كثرت عالم در و

ــذاري جنســيت از عــرف فرهنــگ ــا ارزش گ ــتج جنســيتي هــاي يريســوگ و ه ــن از من  اي
 آنكه ديگر ةنكت. است دور ييها شائبه چنين از اسالم گوهر لكن ،است الزم گذاري جنسيت
 و عواطـف  آن در كـه  هستند عقالنيتي ةنحو يكبه  يافتن دست صدد در ستفميني ةفالسف
 پـذيرش  از ناشي نگرشي چنين اما .باشد داشته وجود شدند، قلمداد زنانه كه عناصري ساير
 زنـان،  كـه  چنـد  هر. رسد ينم نظر به درست چندان كه است عناصر اين بودن زنانه پيش از
 از لكـن  خوردنـد،  يم گره بدنمندي و حلول با تربيش خاصشان، بيولوژيكي موقعيت سبب به

 موقعيـت  كـه  نـد ربرخوردا تجرد و تعالي ةتجرب آورد دست هب براي بسياري ةبالقو امكانات
 بود كوشا عقالنيتي تحصيل در بايد كه است صحيح آنها يدتأك البته .كند يم جبران را پيشين

 باشد داشته يفعال نقش معرفتي اصرعن عنوان به عقالنيت اين بودن بشري و عاطفه آن در كه
 نگـرش  وجـود  بـا  فمينيسـتي  ديـن  ةفلسـف  اينكـه  آخر مطلب. كرد پرهيز گرايي مطلق از و

 همـين  و دهـد  يم نشان تمايل وجودي وحدت نگرش و عرفان به شينوالحاد و اومانيستي
ـ  و دكنـ  پـذير  فهـم  اسـالمي  عرفـان  براي بخش اين در را ايشان ةانديش تواند يم مطلب،  هب
  .بينجامد آنان ميان هسازند تعاملي
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